
A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK FOGLALKOZTATÁSÁNAK
ÖSSZEVONT KÉRELMEZÉSI ELJÁRÁSÁBAN A FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY

SZAKHATÓSÁGI KÖZREMŰKÖDÉSÉRŐL

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Illetékességi területe:
Nógrád megye

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő - csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézési, jogorvoslati határidő:
Összevont  kérelmezési  eljárásban  a  szakhatósági  ügyintézési  határidő  15  nap.  Az
Ügyintézési határidő indokolt esetben egyszer 15 nappal meghosszabbítható. 
Összevont kérelmezési eljárásban, ha a munkaerőpiaci helyzet vizsgálatára nem kerül sor,
akkor a szakhatósági ügyintézési határidő 10 nap. 
Amennyiben  a  foglalkoztatás  kiemelt  foglalkoztatónál  fog  megvalósulni  a  szakhatósági
ügyintézési határidő 8 nap.
A szakhatósági ügyintézés határidejébe nem számít bele a hiánypótlás időtartama.
A szakhatósági állásfoglalás ellen jogorvoslatnak helye nincs, a szakhatósági állásfoglalás
az  Országos  Idegenrendészeti  Főigazgatóság  Regionális  Igazgatósága  (továbbiakban:
idegenrendészeti hatóság) eljárást befejező döntése elleni jogorvoslat keretében támadható
meg.

Eljárási költségek:
A szakhatósági eljárás illetékmentes.

Ügytípus rövid leírása: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály az
összevont  engedély  kiadására  és  meghosszabbítására  irányuló hatósági  eljárásban  −  a
hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  idegenrendészeti  hatóság  megkeresésére  −
szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik arról, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak a
foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény
(továbbiakban:  Flt.)  7.  § (7)  bekezdése szerinti  előzetes megállapodásban meghatározott
munkakörben történő magyarországi munkavállalását támogatja, vagy nem támogatja. 

A szakhatósági állásfoglalást a kormányhivatal a következők szerint adja ki:

a) Szakhatósági állásfoglalás a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül
A kormányhivatal  nem vizsgálja,  hogy van-e érvényes munkaerőigény,  és azt  sem, hogy
közvetítettek-e ki  a foglalkoztató részére megfelelő  álláskeresőt,  de azt  vizsgálja,  hogy a
harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi  foglalkoztatásának  nem  összevont
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli
mentességről, a fővárosi és  megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont
kérelmezési  eljárásban való szakhatósági  közreműködéséről,  valamint  a Magyarországon
engedélymentesen  foglalkoztatható  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről,  és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.)
Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Korm.  rendelet)  9.  §-ában  foglalt  munkaerőpiaci  helyzet
vizsgálatának  mellőzését  megalapozó,  illetve  15.  §-ában  az  engedélymentességet
megalapozó  feltételek  fennállnak-e.  A harmadik  országbeli  állampolgárnak  igazolnia  kell,
hogy a Korm. rendelet 9. §-a és 15. §-a szerinti, valamely munkaerőpiaci helyzet vizsgálata
nélküli, illetve engedélymentességi eset feltételeivel rendelkezik. 
Ezenkívül  a  harmadik  országbeli  állampolgárnak  igazolnia  kell,  hogy  az  előzetes
megállapodásban  meghatározott  munkakörhöz  szükséges  iskolai  végzettséggel,  szakmai
képesítéssel rendelkezik-e (pl.: főiskolai végzettség, szakács szakképzettség).
Ha a vonatkozó jogszabályokban és az előzetes megállapodásban meghatározott feltételek
fennállnak, a főosztály támogató szakhatósági állásfoglalást ad ki.



b) Szakhatósági állásfoglalás a munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával
Amennyiben a szakhatósági állásfoglalást a munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával kell kiadni,
a kormányhivatal a következőket vizsgálja:

a) a  foglalkoztató  a  harmadik  országbeli  állampolgár  által  ellátandó  tevékenységre
vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkezik-e,

b) a  munkaerőigény  benyújtásától  kezdődően  közvetítettek-e  ki  részére  olyan
kiközvetíthető  munkaerőt,  akit  az  Flt.  és  a  végrehajtására  kiadott  jogszabályok
alapján álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a jogszabályban előírt,
valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel, és a
közvetítés milyen eredménnyel zárult,

c) a harmadik országbeli állampolgár az előzetes megállapodásban, a jogszabályban,
valamint  a  munkaerőigényben  előírt  alkalmazási  feltételekkel  rendelkezik-e  
(pl.:  főiskolai  végzettség,  szakács  szakképzettség,  szakmai  gyakorlat,  nyelvvizsga
bizonyítvány, gépjármű-vezetői engedély).

Ha  a  vonatkozó  jogszabályokban,  munkaerőigényben  és  az  előzetes  megállapodásban
meghatározott feltételek fennállnak, a kormányhivatal támogató szakhatósági állásfoglalást
ad ki.

Az összevont kérelmezési eljárás szakaszai:
A  foglalkoztató  munkaerőigényt  nyújt  be  azon  járási  hivatal  foglalkoztatási  osztályán,
melynek  illetékességi  területén  az  előzetes  megállapodásban  szereplő  foglalkoztatás
történik.
Ezzel egy időben, vagy ezt követően a munkaerőigény érvényességének időtartama alatt az
illetékes idegenrendészeti hatóságnál a harmadik országbeli állampolgárnak kell benyújtani
az összevont engedély iránti kérelmet.
Az idegenrendészeti  hatóság megkeresi a kormányhivatalt,  amely vagy a munkaerő-piaci
helyzet  vizsgálatával,  vagy  a  nélkül  szakhatósági  állásfoglalást  ad  ki.  A  szakhatósági
állásfoglalás alapján az összevont engedélyt az idegenrendészeti hatóság adja ki.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:
- tájékoztatáshoz való jog, 
- tisztességes ügyintézéshez való jog,
- a jogszabályokban meghatározott határidőben döntéshez való jog.

Az ügyfeleket terhelő legfontosabb eljárási kötelezettségek:
- a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni,
- az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal

késleltetésére.

Időpontfoglalás:
Időpontfoglalás lehetősége nem biztosított. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyintézés helye:
Összevont engedély iránti kérelmet, azok a harmadik országbeli állampolgárok nyújthatnak
be, akik nem rendelkeznek magyar vagy más Európai Gazdasági Térségbe tartozó állam
állampolgárságával.
Az összevont engedély iránti kérelmet a harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási
helye  szerinti  illetékességgel  rendelkező  idegenrendészeti  hatóságnál kell  benyújtani.  A
kérelem benyújtható a Magyar Állam külképviseletein, konzulátusain is. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Előzetes megállapodás. 
- Előzetes  megállapodásban,  munkaerőigényben  megjelölt  szakképzetséget,  iskolai

végzettséget igazoló dokumentumok, valamint azok hiteles magyar nyelvű fordításai. 
- Idegenrendészeti hatóság által megkövetelt dokumentumok. 
- Munkaerőpiaci  helyzet  vizsgálata  esetén  a  leendő  foglalkoztató  által  az  előzetes

megállapodásban megjelölt munkakörre vonatkozóan benyújtott munkaerőigény.
- Munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélküli engedélyezést igazoló dokumentumok.

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
https://nfsz.munka.hu/tart/munkaadok 

https://nfsz.munka.hu/tart/munkaadok


Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény-bejelentőlap:
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/
Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(Flt.).
A  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  
II. törvény (Harmtv.).
A  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi  foglalkoztatásának  nem  összevont
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli
mentességről, a fővárosi és  megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont
kérelmezési  eljárásban való szakhatósági  közreműködéséről,  valamint  a Magyarországon
engedélymentesen  foglalkoztatható  harmadik  országbeli  állampolgárok  magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről,  és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.)
Korm. rendelet.
A  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet.
Az  állami  foglalkoztatási  szerv,  a  munkavédelmi  és  munkaügyi  hatóság  kijelöléséről,
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm.
rendelet.
A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról,  valamint a járási (fővárosi kerületi)  hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet. 

https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban

